
 

Lamifil   

Betere 

productkwaliteit 

en veiligheid van 

de werknemers 

Verbeterde energie-

efficiëntie, verminderde 

uitstoot en materiaalverlies 

De 50 jaar oude ovens worden vervangen door up to 

date nieuwe ovens om zo de producten van de 

nieuwe generatie met uitmuntende nauwkeurigheid 

te kunnen fabriceren. 

De oude ovens bevinden zich in het hart van de 

fabriek en dienden tijdens de hele periode te blijven 

produceren. 

 

 

 

 

 

 

 OPDRACHTGEVER 

• Lamifil is uitgegroeid tot een van ’s werelds 

toonaangevende producenten van 

hoogspanningskabels, spoorwegkabels en 

gespecialiseerde kabel- en draadproducten 

van hoge kwaliteit 

 

 OPDRACHT 

Vervangen van 50 jaar oude ovens 

 

 LOCATIE 

Hemiksem 

 MULTI.engineering DIENSTVERLENING 

Projectmanagement | Project Engineering | 

Mechanical | Steel & Structural 



  

 

www.multi.engineering 

MULTI.engineering is an engineering company, we support 

customers  success by offering flexible engineering solutions. 

Working with us is always a great experience  

CONTACT US 

MULTI engineering 

Orlaylaan 10, 9140 Temse 

03 710 58 10 

info.temse@multi.engineering 

 

 

 

 

 

 

    

 

  EXPERT AAN HET WOORD 

Tijdens een eerste fase in 2019 zijn de 

voorbereidingen getroffen om ruimte voor de    

nieuwe ovens vrij te maken.  

Er is onder andere een nieuwe 30 m3 olie-water 

emulsie tank met geïntegreerde olieskimmer  en 

vacuümfilter samengesteld door 

MULTI.engineering. 

Verder zijn de stuurkasten die tussen de equipment 

verspreid stonden gecentraliseerd in een 

geconditioneerde machine controlecentrum.  

Ook de hogedruk gasleiding met een vermogen 

van 20 MW werd omgelegd.  

Vervolgens is de oude loods afgebroken en is de 

site gesaneerd en afgegraven. 

Ondertussen is er door het civiele team van 

MULTI.engineering een nieuw loods en kelder 

constructie uitgetekend die  de nieuwe ovens 

moeten huisvesten.  

De constructie van een diepe en grote kelder net 

naast de 200 ton zware oude  ovens bleek een 

uitdaging van formaat en innovatieve oplossingen 

dienden uitgedacht te worden.   

Maart 2020 stond uiteindelijk het civiele gedeelte 

zover dat de opbouw van de ovens kon starten. 

 

   HET PROJECT 

• Lamifil bereidt zijn aluminiumdivisie voor op 

toekomstige groei en transformeert zijn 

aluminiumsmeltinstallaties met behulp van een 

uniek productieproces en de modernste 

apparatuur. 

• De bestaande smeltinfrastructuur dateert van 

ver in de vorige eeuw en voldeed niet langer aan 

de toekomstige behoeften van Lamifil. Door het 

hele proces en de machines te vernieuwen, zal 

Lamifil zich meer kunnen concentreren op het 

verbeteren van de productkwaliteit, de 

ergonomie en de veiligheid van de werknemers, 

terwijl het de energie-efficiëntie verbetert, de 

uitstoot vermindert en het materiaalverlies 

vermindert.  


